BØNARLØTAN
DESEMBER

1. Týsdagur

2020

35. árg.

Opinb. 20,1-15

Møguliga nýtt samkomuhús
GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Kristian 16
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Iserit, húsaognarfelagið hjá kommununi, hevur sett skóta- og
klubbhúsini Sankt Georgs Gilde til sølu. Tilboð skal latast inn
í afturlatnum brævbjálva. Marcus, Jacob, Jesper, Ane og Filip
hava kannað húsini. Tey eru væl egnað til samkomuhús, serliga
tí loyvt er at byggja út sambært kommunuætlanini. Tey liggja
eisini tætt við samkomu okkara, bara 2 - 3 minuttir til gongu.

KRINGVARPIÐ
6. des. Útvarpsmøti, Ebenezer, Tórshavn
20. des. Sjónvarpsmøti, Siloa, Fuglafjørður
R7 (meir á www.evr.fo)
Sunnukvøld . . kl. 20 . . Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld  . . .  kl. 21  . . Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

2. Mikudagur

Opinb. 21,1-27

DANMARK, Kristnastova (fj. arb.)
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas11, Kristina 9
Niels Pauli skuldi vitja í Kristnastovu
í nov. Vitjanin varð av ongum, tí myndugleikarnir hava hert
koronureglurnar. Vónandi ber til at vitja niðri aftur í jan. Í
heyst hevur Niels Pauli vitjað einstakar samkomur; 6. des.
talar hann í Hebron á Argjum.
Sólva og Jákup Hansen
Sunnumorgun er møti í Kristnastovu
kl. 11. Vit ynskja øllum eini signað
jól og takka hjartaliga fyri forbøn
og stuðul. Vit verða í Føroyum 15.
des. - 21. jan.
Susan og Øssur Berghamar
Í mong ár hava vit havt eldrasamkomu
í Kristnastovu í des., men orsakað av
koronu verður hetta av ongum í ár.
Hugsið um tey eldru, biðið fyri teimum og latið tey vita, at
tey ikki eru gloymd. berghamar@kristnastova.dk

3. Hósdagur

Opinb. 22,1-21

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Vit hava verið avbyrgd í Norðurjyllandi
seinastu vikurnar av koronu. Møtið í Aalborg 7. nov. varð
avlýst; vit royna møguliga aftur 5. des. Vit sleppa ikki at
vitja føroyskar sjúklingar á sjúkrahúsinum í Aalborg. Á Malta
verða gamli salurin og rúmið millum gangin og salin gjørd av
nýggjum; Hilmar Davidsen samskipar arbeiðið, sum gongur
væl. Biðið eisini fyri Gretu og Levi, sum løgdu lunnar undir
arbeiðið á Malta.
PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Fleiri koronutilburðir eru skrásettir í
Grimsby-økinum; hetta órógvar alt
lívið her. Vit halda tó á at undirvísa á NTM skúlanum, eisini
á zoom. Alt Ongland er avmarkað. Eg umseti bíbliutekstir
heima. Vit spyrja, nær til ber at vitja aftur í Sorimi. Takk,
at tit biðja fyri samkomuni har úti. Eg fekk bræv frá teim
trúgvandi, har tey siga, at tey hava tað gott.

4. Fríggjadagur

Dóm. 11,1-20

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Hóast koronu eru enn møguleikar at
undirvísa toymum, sum eru í ella koma til Istanbul; tey tosa
persónliga við fólk og býta traktatir út. OM Outreach hjá
okkum í Berlin í nov. varð útsett til í vár. Í des. verða vit í
Onglandi saman við familju og avgreiða ymiskt praktiskt.

5. Leygardagur

Dóm. 11,21-40

ZAREPTA
Samkomur og sunnudagsskúlar kunnu framvegis gera dags
túrar sambært tilmælum og í samráð við Zarepta. „Biðið fyri
okkum við, at Gud skal lata okkum upp dyr fyri orðinum…“
Kol. 4.3
FØROYAR
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelen,
Josva 11, Ester 10, Samuel 6

6. Sunnudagur

Dóm. 12,1-15

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Takkið saman við mær himmalska
Faðiri okkara fyri framgongdina í um
setingini hetta árið hóast farsóttina. Biðið, at vit fáa umset
ingina málkannaða og útgivna.
MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14, Emma Grace 12,
Jónatan 11, Markus 8, Evita 5, Joy 3
Aftur í ár verða evangelisk jólatiltøk
á leguni trý vikuskiftir á rað. Biðið, at fleiri koma til trúgv.
ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall

7. Mánadagur

Efes. 1,1-23

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Okkum hevur tørvað forbøn, og Harrin
hevur svarað trúføstu bønum tykkara.
Av koronu hava vit í des. regluligt zoomsamband við NTM
leiðslurnar kring heimin umframt nevnd
ar
fundir. Eg havi
eisini høvi at tala Guds Orð í samkomum heimanífrá. Hóast
covid-19 hevur eydnast fleiri trúboðarafamiljum at fara aftur
í tænastu í londum, har tey hava arbeitt í fleiri ár.
USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Hóast covid-19 verða ymisk tiltøk í samkomuni á jólum. Øll
tiltøkini verða stroymd beinleiðis. Tónleikatiltøkini verða
13. des. kl. 14.45 og kl. 23 føroyska tíð. Jólaaftan verða trý
møtir, kl 20, kl 22 og á midnátt føroyska tíð. Minnist tey, sum
luttaka, serliga John, sum skal tala, og Tim, sum leiðir. Biðið,
at nógv koma til møtini og koma til persónliga trúgv á Jesus.

8. Týsdagur

Efes. 2,1-22

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Megan 16, Trisha 8, Emma 4
Hjálpararbeiðið hjá samkomuni at veita
familjum, ið eru illa fyri, mat og klæðir,
vekir ans her í Molise landspartinum. Biðið, at hetta slóðar
fyri, at mong hoyra evangeliið. Jólaaftan halda vit jól í salinum
saman við fólki, sum annars høvdu sitið einsamøll á jólum.

9. Mikudagur

Dóm. 13,1-25

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen, Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
Brian bíðar framvegis eftir skurðviðgerð fyri „tvilling“. Biðið,
at hetta kann verða gjørt sum skjótast, so at vit kunnu fara
til Papua Nýgunea í jan. Okkara innfararloyvi verða í løtuni
viðgjørd á sendistovuni í Washington DC. Hetta eru síðstu
skjølini, ið skulu góðkennast.
ÍSLAND, Akureyri,
Kristín Gerðalíð
Takk fyri forbøn. Biðið um veking á Akureyri og í øllum
Íslandi, eisini at eg fái eina trúgvandi vinkonu her, og at Gud
sendir arbeiðsfólk á akurin í Íslandi.
ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn

10. Hósdagur

Dóm. 14,1-20

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Orsakað av covid-19 kunnu vit ikki møtast so ofta, og tí brúka
vit zoom til videomøtir. Vit takka Harranum fyri tøknina, sum
ger, at vit deyvu kunnu samskifta við onnur deyv.
DANMARK, Glostrup Frikirke
DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar, Miriam 16, Noah 14, Lydia 3

11. Fríggjadagur

Dóm. 15,1-20

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 9, Tabita 6, Debora 5, Natan 2
Erla og Ingvard Petersen
Tað gongur framá við heilsuni hjá
Ingvardi, takk fyri forbøn! Eftir drúgva
umhugsan og bøn um vísdóm gevast
vit í tænastuni sum fulltíðar trúboðarar.
Vit eru nú bæði í løntum arbeiði og hava ikki tørv á tí
fíggjarliga stuðli, ið samkomur og privatpersónar hava givið
okkum. Vit takka tykkum hjartaliga, at tit hava staðið saman
við okkum í verkinum seinastu 20 árini. Vit halda á at umboða
NTM Føroyar saman við Eli og Noomi Christiansen. Biðið
framhaldandi fyri verkinum, ið Harrin ger gjøgnum NTM.
Harrin hevur víst okkum sítt trúfesti gjøgnum tykkum.

12. Leygardagur

Efes. 3,1-21

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Sum jólini nærkast, eru nøkur fólk
einsamøll ella fjart frá familjuni. Tey
gleða seg ikki til høgtíðina. Biðið, at tey koma til Harran
og finna troyst. Vit hava boðið fólki jólaaftan. Biðið, at tey
skulu kenna Harrans nærveru og kærleika á serstakan hátt.
Takk fyri forbøn og stuðul í 2020!
H Í dag fyllir Noah Kristian Joensen 7 ár

13. Sunnudagur

Efes. 4,1-32

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Vit komu til Danmarkar 8. okt., har vit
hava fingið læknahjálp, ið ikki kann
veitast í Grønlandi; vit komu til Føroya 25. nov. og vóna at
halda jól í Føroyum. Væntandi fara vit yvir aftur tíðliga í vár.
Biðið, at onkur kann koma við okkum at hjálpa í Harrans verki.
GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
Vit hava vitjað fleiri bygdir við Juvel II
í summar og í heyst, bæði við manning
á Juvel II eins og frá Atlantic Mission.
Hóast vegasamband er til flestu bygdir, so er tað nakað serligt
at fáa vitjan av missiónsskipinum Juvel II, sum mong kenna
navnið á, men ongantíð hava sæð. Nú verður skipið vetrarlagt
og nógv viðlíkahald er at gera. Um onkur vil hjálpa, kann
hann ringja til Heðin Hansen, tlf. 215983.

14. Mánadagur

Dóm. 16,1-17

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Vit hava tað gott og eru ikki rakt av
covid-19, men avbyrging ávirkar lív
okkara. Sonja, Daniel og Lydia arbeiða í Dublin, Timothy
tekur triðja árið á studentaskúla á netinum, og Karina tekur
eitt ár frí frá skúlanum. Guðrun arbeiðir fýra dagar um vik
una, og Ivor tekur sær av samkomuleiðsluni. Vit stroyma øll
møtini. Biðið um vísdóm at byrja aftur eftir koronu.

15. Týsdagur

Dóm. 16,18-31

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7
Korona herjar aftur her, og vit hava aftur møtir á netinum.
Biðið fyri teimum, ið stríðast við einsemi, og okkum, at vit
leiða samkomuna við vísdómi. Hotellið, vit leiga hølir frá,
fer møguliga á húsagang av koronu. Biðið, at vit finna onnur
hølir um neyðugt. Biðið fyri teimum, ið missa arbeiði.
H Í dag fyllir Louie Mortensen 7 ár

16. Mikudagur

Dóm. 17,1-13

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen,
Ryan 11
Vit eru takksom, at heilsan hevur
verið góð, síðan vit komu aftur til Dakar, og at skúlin hjá
Ryan er opin. Hans Arni hevur ábyrgdina av einum toymi í
Dakar; høvuðsendamálið er at stuðla teimum, ið arbeiða inni
í ættarbólkunum. Marion er partur av toymi, sum vegleiðir
tey, sum læra mál. Biðið fyri syni okkara Alan, ið ætlar at
vitja okkum um jólini, at ferðin eydnast.
FØROYAR
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Vanja og Svein í Prestgarði,
Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 6

17. Hósdagur

Efes. 5,1-33

FØROYAR
Anna og Símun Pætur
á Torkilsheyggi
Nakrir menn hava hildið á við viðlíka
haldinum og at gera ymiskt liðugt í Zarepta; nakrar kvinnur
skiftast um at gera okkum døgurða. Eg eri takksamur at vera
við. Tað er ringt at síggja húsið standa tómt. Harrin leiði og
hjálpi okkum í tíðini, sum kemur. Eg gleðist um, at tað ber
til at vitja samkomurnar til regluligu møtini.
– Birgit og Svenning av Lofti
– Rutt og John í Skemmuni

18. Fríggjadagur

Efes. 6,1-24

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 12
Biðið fyri heilsu okkara. Nógv møtir og framløgur eru í des.
Biðið, at Harrin gevur okkum vísdóm og styrki.
OM, SUÐURAFRIKA,
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Aftur í ár er ætlanin at bjóða rúsevnis
misnýtarum og øðrum til máltíð 25. des. Eisini ætla vit at geva
eini 200 familjum ein posa við mati. Møguligt er at stuðla
hesum fíggjarliga á kontu 9181-426.219.2 viðmerkt Neyð
hjálp Suðurafrika. Biðið, at fólk, ið leingi hava verið bundin
av rúsevnum, koma at kenna tað frælsi, sum bara hann, ið
hevur skapt tey, kann geva.

19. Leygardagur

Dóm. 18,1-31

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 14, Rebekah 12, Lydia 10
Vit eru takksom, at tekniskir trupulleikar eru loystir. Nú
kunnu vit dagføra bíbliuappina bæði á iOS og Android. Vit
hava eisini samskipað nýlisnu ljóðfílarnar við báðar stýris
skipanirnar. Biðið, at tey, sum ikki duga væl at lesa, kunnu
hoyra Orð Guds á hendan hátt.
ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Vit hava notið 8 vikur í Føroyum og
eru nú heima aftur í Cornwall. Hava
sæð hond Harrans leiða í øllum!
H Í dag fyllir Leah Ève Mortensen 7 ár

20. Sunnudagur

Dóm. 19,1-30

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Eg eri takksom fyri tíðina heima og
fyri vitjanir í samkomum. Ætlanin er
at fara síðst í árinum ella fyrst í jan. Eg fyrireiki meg til, at
ymisk brøv í NT, sum eg havi umsett, vónandi verða kannað
í febr. ella mars. Eftir er at gjøgnumganga spurningarnar,
eg havi fingið frá umsetingarráðgevanum til 2. Korintbræv.
Biðið, at eg kann fáa hetta liðugt, áðrenn eg fari. Haldið á
at biðja fyri unga trúgvandi manninum í bygdini, sum eisini
umsetur. Biðið, at Harrin varðveitir hann og eisini gevur
honum eina góða konu.

21. Mánadagur

Dóm. 20,1-25

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 10, Leah Ève 7, Abigail 2
Gud er áhaldandi góður. Sjálvt í hes
um truplu tíðum ber okkum til at hava ungdómsarbeiði og
ymiskar tænastur í samkomuni. Beint áðrenn seinnu afturlat
ingina í landinum eydnaðist okkum at hava eina ungdóms
legu. Biðið fyri Frankaríki, tí mong eru stúrin og ørkymlað
av ógvisligu yvirgangsálopunum og covid-19.

22. Týsdagur

Dóm. 20,26-48

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan
Nya 12, Noah 11, Karis 7,
Judah 5, Ethan 3
Biðið fyri nýggja tiltakinum, har 20 - 25 ung hittast sunnudag
og týskvøld. Tað er gleðiligt, at Edward er komin aftur í
samkomuna. Hann ynskir nú at fylgja Harranum. Biðið fyri
familju okkara. Vit hava seinastu tríggjar mánaðirnar havt
stórar avbjóðingar í tænastuni.

23. Mikudagur

Dóm. 21,1-25

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Vit eru í USA í løtuni. Vit halda jól saman við Elsy og Emmy,
nýføddu tvíburunum, ommu- og abbadøtrunum. Um Gud vil,
verða vit aftur í Italia beint eftir nýggjár.

24. Jólaaftan

Esaias 9,1-22

USA, Nebraska, Ethnos 360/NTM
Rachel og Peter Hansen
Dagliga arbeiðið at hjálpa trúboðaraleiðarum kring heimin
fer nú fram við telduposti og netfundum, tí ikki ber til at
ferðast. Vit eru takksom, at Karl hevur fingið arbeiði aftur.
Heilsan hjá Steffan er batnað so mikið, at hann leitar eftir
parttíðar arbeiði.
PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen, Louis 3, Timon 1
Tá vit fluttu til Kovol, skiltu vit als ikki málið. Tá vit nú
hoyra fólk tosa, skilja vit nakað av tí. Tað kennist, sum tað er
langt á mál, men tað gongur framá. Biðið um tol og vísdóm
at læra málið, so vit greitt kunnu fortelja teimum um Kristus.
TÝSKLAND, Hückeswagen, Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 9

25. Jóladagur

Lukas 2,1-24

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Trúboðarar
hava
ikki
kunnað
endurnýggjað síni uppihaldsloyvi hetta
árið, tí myndugleikarnir hava havt stongt síðan mars. Summir
trúboðarar eru farnir í farloyvi uttan at hava innfarar- og
uppihaldsloyvi at koma innaftur í landið. Aðrir eru strandað
ir her í býnum í sjey mánaðir uttan at hava fingið neyðugu
skjølini. Vit biðja, at myndugleikin verður lagaligur, so at
hesi fólk fáa pass og loyvini aftur, tá ið covid-19 er avhæsað.

26. Annar jóladagur

Lukas 2,25-52

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Vit eru framvegis í USA. Eg arbeiði
fyri svágin, meðan eg bíði. Í febr. skal
eg aftur til kanningar, vónandi fái eg tá at vita, hvat neurolog
urin metir um støðuna.

27. Jólasunnudagur

1. Tess. 1,1-10

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp, Ragnhild 16, Rebekka 15, Hanna 12
Eg havi ferðast næstan hvørja viku. Seinastu tvær vikurnar
havi eg havt miðlingadóttrina Rebekku við á motorsúkklu og
vit bæði hava koyrt umleið 1.300 kilometrar.

28. Mánadagur

1. Tess. 2.1-20

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen, Eli 15, Aron 8, Noah Kristian 7
Eftir meir enn 15 ár á sama stað hevur samkoman avgjørt at
flyta høli. Vit leiga nú á einum lærdum háskúla og takka Gudi,
tí nú hava vit nóg mikið av hølum til arbeiðið við børnum.
Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið)
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Elsa í Skorini, Randi Østerø,
Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, Óli Jákup Jacobsen,
Jónvør Christiansen, Barbara og Ragnar Vest, Durita Olsen,
Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.

29. Týsdagur

1. Tess. 3.1-13

FILIPSOYGGJAR, Nayba, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Vit hava nú búsett okkum í bygdini
Nayba. Gleðiligt, at samkoman og
tey trúgvandi her hava tikið væl ímóti okkum, og tað er ein
forrættur hjá mær at bera teimum Guds Orð. Orsakað av
covid-19 og flytingini hevur gingið sera seint at gera læru
tilfar, men nú vit búgva í somu bygd sum málhjálpararnir, er
inniliga bøn okkara at síggja regluliga framgongd.

30. Mikudagur

1. Tess. 4.1-18

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen, Kano 11, Nana 9, Louie 7, Rio 1
Shin er uppvaksin í kristnari familju og er komin í okkara
samkomu í umleið eitt ár. Vit takka fyri, at hann nú hevur
játtað trúgv, og biðja, at hann skal vaksa í trúnni.
OM, LOGOS HOPE
Sámal Rasmussen, Klaksvík
Dánial Petur Abrahamsen, Fuglafjørður
Logos Hope luttekur í neyðhjálp á Abacooyggjum. Dánial
Petur loysir Eirik Lauritsen av sum maskinmeistari.
Myndasavn: pallis76@yahoo.dk
Prent:
Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo
©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið,
um keldan verður nevnd.

31. Nýggjársaftan

1. Tess. 5.1-28

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og
Bókasøluni Logos!
EN SORGENS DAGBOG
Nýggj økt útgáva!
94 síður
95 kr.
Í 1956 giftist C. S. Lewis
við amer
ikanska høvundinum
Helen Joy Davidman, sum var
støk mamma við tveimum syn
um. Hon fekk krabbamein. Tey
livdu í inniligum hjúnalagi í
fýra ár. Tá skrivaði Lewis hesa
ærligu bókina um sína egnu
sorg, vreiði, vónloysi og trúgv
á Gud. Lesarin finnur ikki bara
seg sjálvan, men eisini Gud
mitt í líðingini. Douglas, fostursonur Lewis, hevur skrivað
áhugaverda innleiðing, 12 síður, um lívið hjá mammu síni
saman við Lewis.
Opið mán.-frí. kl. 14:00-17:30.
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo

Gott nýggjár!

Harrin er hjálpari mín, eg skal ikki óttast!
Hebr. 13.6

